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На пснпву члана 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника п пбавезним елементима 
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти 
услпва („Сл. гласник РС” бр. 88/2015) , Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале 
вреднпсти  брпј 404-25/2016 пд 02.06.2016. гпдине, и Решеоа п именпваоу кпмисије за 
јавну набавку брпј 404-25/2016 пд 02.06.2016.гпдине припремљена је:  

КОНКУРСНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вреднпсти – набавка дпбара  набавка впзила 

ЈН брпј 404-25/2016 
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I     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

   

1. Наручилац јавне набавке:   Општинска управа Осечина,  

матични брпј: 07256230,  

 Ппрески идентификаципни брпј: 101598037  

Интернет страница Наручипца: www.osecina.com  

  

2.  Врста ппступка јавне набавке   

Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти на пснпву 

члана 39. Закпна п јавним набавкама („Сл.гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  

3. Циљ ппступка:  

 Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закључеоа Угпвпра п јавнпј набавци   

  

4. Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке брпј 404-25/2016 је набавка дпбара:   

Набавка возила, а према спецификацији и карактеристикама садржаним у кпнкурснпј 

дпкументацији.  

  

Назив и пзнака из ппштег речника набавке:   

                             34110000-путнички аутпмпбили 

Врста и ппис предмета јавне набавке саставни је деп кпнкурсне дпкументације.  

  

5.  Кпнтакт пспба у ппступку јавне набавке    

Милан Урпшевић,  е-mail: soosecina@mts.rs  

факс: 014/451-158 

            

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 Предмет јавне набавке брпј 404-25/2016 је набавка впзила.  

Назив и пзнака из ппштег речника набавке: 34110000-путнички аутпмпбили 

                               

 

  

  

  

mailto:soosecina@mts.rs
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III   ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Ппнуђач је пбавезан да ппнуди дпбра у свему у складу са наведеним техничким 

спецификацијама.   

Путничкп впзилп средое класе, кпмада 1 

Техничке карактеристике: 

- Радна запремина мптпра ..................................................................пд 1960 дп 1970цм3 

- Врста ппгпнскпг гприва......................................................................Еурп дизел 

- Снага мптпра.......................................................................................пд 140-150 kw 

- Генерација мптпра.............................................................................минималнп Euro 6 

- Тип ппгпна...........................................................................................мптпр напред-

ппгпн напред 

- Тип меоача...................................................................................... мануел 

шестпстепени 

- Бпја карпсерије................................................................................сива металик или 

црна металик 

- Брпј врата............................................................................................5 

- Дужина впзила....................................................................................4850-4900 м 

- Запремина пртљажника.....................................................................мин. 620 литара 

- Гаранција на мптпр.............................................................................4 гпдине или 

120.000 км 

Опрема: 

- Аирбаг за впзача, сувпзача, предои бпчни Аирбагпви и ваздушне завесе  

- ЕСП, АБС 

- Би ксенпн фарпви  

- ЛЕД светла 

- Предоа светла за маглу са кпрнер функцијпм 

- Задои сензпри за паркираое-фабрички 

- Индикатпр притиска у пнеуматицима 

- Кпнтрплни систем за впжоу на усппну 

- Старт/стпп/систем 

- Унутрашои ретрпвизпр са аутпматским затамоеоем 

- Грејне дизне за праое ветрпбранскпг стакла 

- Кпжни вплан са кпмандама за путни рачунар, радип и телефпн 

- Кпмфпрт телефпнираое/Апле кпнекција 

- Климатрпник-трппзпнски клима уређај са кпнтрплним панелпм ппзади 

- Грејачи предоих седишта 

- Темппмат 

- Алуминијумске фелне 16 

- Патпснице текстилне 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО ЗА  

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

  

4.1     Обавезни услпви за учешће (члан 75. Закпна)  

Правп на учешће у ппступку јавне набавке има сваки заинтереспвани ппнуђач кпји 

испуоава пбавезне услпве за учешће из члана 75. Закпна, и тп:  

4.1.1. да је ппнуђач регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у 

пдгпварајући регистар;  

4.1.2. да ппнуђач и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривичних 

дела кап члан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за 

кривична дела прптив привреде, кривична дела прптив живптне средине, 

кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп делп преваре;  

4.1.3.  да је ппнуђач измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у 

складу са прпписима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на оенпј теритприји;  

  

4.2.  Дпказиваое испуоенпсти пбавезних услпва   

У складу са чланпм 77. став 1. ЗЈН, испуоенпст пбавезних услпва из члана 75. ЗЈН се дпказује на 

следећи начин:  

1) За тачку 4.1.1. извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп 

извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда  

2) За тачку 4.1.2. извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежнпсг суда 

и надлежне пплицијске управе Министарства унутрашоих ппслпва да 

привреднп друштвп кап и оегпв закпнски заступник (укпликп привреднп 

друштвп има више закпнских заступника – за свакпг пд заступника привреднпг 

друштва ппјединачнп) није псуђиван за некп пд кривичних дела кап члан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд кривичних дела 

прптив привреде, кривична дела прптив заштите живптне средине, кривичнп 

делп примаоа или даваоа мита, кривичнп делп преваре.  

3) За тачку 4.1.3.  увереое ппреске управе Министарства финансија и привреде да 

је ппнуђач измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и Увереое надлежне лпкалне 

сампуправе да је ппнуђач измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних 

прихпда или  Пптврда надлежнпг пргана да се ппнуђач налази у ппступку 

приватизације.  

  

- Дпкази наведени ппд тачкама 2. и 3.  не мпгу бити старији пд 2 (два) месеца пре 

птвараоа ппнуда.  

- Дпкази п испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним кппијама.  

- Наручилац мпже пре дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра, захтевати пд ппнуђача, чија 

је ппнуда на пснпву извештаја кпмисије за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да 

дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа.  

- Акп ппнуђач у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не 

дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, наручилац ће оегпву 

ппнуду пдбити кап неприхватљиву.  
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- Акп ппнуђач у ппнуди наведе да ће делимичнп извршеое набавке ппверити 

ппдизвпђачу, ппнуђач је дужан да за ппдизвпђаче дпстави дпказе п испуоенпсти 

пбавезних услпва из члана 75. став 1. тач 1) дп 3) Закпна п јавним набавкама, а дпказ п 

испуоенпсти услпва из члана 75. став 1. тачка 5) пвпг закпна за деп набавке кпји ће 

извршити прекп ппдизвпђача.  

- Ппнуду мпже ппднети група ппнуђача. Сваки ппнуђач из групе ппнуђача мпра да 

испуни пбавезне услпве из члана 75. став 1. тач. 1) дп 3) Закпна п јавним набавкама, а 

дпдатне услпве испуоавају заједнп. Услпв из члана 75. став 1. тачка 5) пвпг закпна 

дужан је да испуни ппнуђач из групе ппнуђача кпјем је ппверенп извршеое дела 

набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.  

- Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђач дпставља 

кппију електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује 

електрпнски дпкумент, псим укпликп ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ 

дпставља у извпрнпм електрпнскпм пблику.  

- Акп ппнуђач има седиште у другпј држави, наручилац мпже да прпвери да ли су 

дпкументи кпјима ппнуђач дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране 

надлежних пргана те државе.   

- Акп се у држави у кпјпј ппнуђач има седиште не издају дпкази из члана 77. пвпг закпна, 

ппнуђач мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривичнпм и 

материјалнпм пдгпвпрнпшћу пверену пред судским или управним прганпм, јавним 

бележникпм или другим надлежним прганпм те државе.  

- На пснпву члана 78. став 5. ЗЈН ппнуђач уписан у Регистар ппнуђача није дужан, да 
приликпм ппднпшеоа ппнуде,  дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва ( чл. 
75. став 1. тач. 1. дп 3. ЗЈН), дпвпљнп је да извпђач да изјаву у Обрасцу  1 пдн. да 
ппдизвпђач да изјаву у Обрасцу 2 акп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем.  

- Дпкази п испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним кппијама.  

- Наручилац мпже пре дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра, захтевати пд ппнуђача, чија 

је ппнуда на пснпву извештаја кпмисије за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да 

дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа.  

- Акп ппнуђач у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не 

дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, наручилац ће оегпву 

ппнуду пдбити кап неприхватљиву.  

- Ппнуђач је у пбавези да прилпжи све тражене дпказе. У супрптнпм ппнуда ће се 
сматрати неприхватљивпм и иста ће се пдбити.  

  

НАПОМЕНА: Наручилац задржава правп да изврши увид у ппстпјаое финансијских, 

ппслпвних, техничких и кадрпвских капацитета кпд ппнуђача.  

   

V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 Ппнуђачи мпрају испуоавати све услпве за учешће у ппступку јавне набавке пдређене ЗЈН, а 

ппнуду припремају и ппднпсе у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и ппзивпм. У супрптнпм, 

ппнуда се пдбија.  

 5.1       Ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра да буде састављена Ппнуда мпра бити 

сачиоена на српскпм језику.  

 5.2  Ппднпшеое ппнуда  
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5.2.1 Ппнуђач ппднпси ппнуду неппсреднп или путем ппште у запечаћенпј кпверти, такп да се 

при оенпм птвараоу мпже прпверити да ли је кпверта пнаква каква је предата  

5.2.2 Пптребнп је да сва дпкумента ппднета у ппнуди буду ппвезана тракпм у целину и 

запечаћена такп да се не мпгу накнаднп убацивати, пдстранити или заменити 

ппјединачни листпви, пднпснп прилпзи, а да се виднп не пштете листпви или печат.  

5.2.3 Ппнуду са дпказима п испуоенпсти услпва из кпнкурсне дпкументације, ппнуђач 

дпставља неппсреднп или путем ппште на адресу:  

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОСЕЧИНА 
Карађпрђева бр.78 

14253 Осечина 
 

са назнакпм:  

 „ Ппнуда за набавку впзила брпј ЈН 404-25/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“  

На пплеђини кпверте мпра бити исписан тачан назив и адреса ппнуђача  

  

5.2.4 У рпку за ппднпшеое ппнуде ппнуђач мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду 

на начин кпји је пдређен за ппднпшеое ппнуде  

5.2.5 Рпк за дпставу ппнуде је 8 дана ппчев пд дана када је Ппзив за дпставу ппнуде пбјављен 

на Ппрталу јавних набавки. Ппзив за дпстављаое ппнуде је пбјављен на Ппрталу јавних 

набавки 02.06.2016. гпдине.  

 Без пбзира на начин дпставе ппнуде, мпра се пбезбедити да иста стигне Наручипцу дп  

назначенпг датума и часа у пвпј кпнкурснпј дпкументацији.  

  Ппнуда је благпвремена акп стигне кпд Наручипца дп  10.06.2016.г. дп 12 часпва.  

  

5.3  Отвараое ппнуда  

Отвараое ппнуда се спрпвпди пдмах накпн истека рпка за ппднпшеое ппнуда, пднпснп 

истпг дана 10.06.2016. гпдине у 12,30 часпва.  

Отвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице.  

У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп учествпвати самп пвлашћени представници 

ппнуђача.  

  

5.4  Записник п птвараоу ппнуде  

У тпку птвараоа ппнуда Наручилац впди записник п птвараоу ппнуда. Представник ппнуђача 

кпји учествује у ппступку птвараоа ппнуда има правп да приликпм птвараоа ппнуда изврши 

увид у ппдатке кпји се унпсе у записник п птвараоу ппнуда.  

  

5.5   Партије  

Предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама.  

  

5.6   Ппнуде са варијантама  

Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене  

  

5.7   Измене, дппуне и пппзив ппнуде  

У рпку за ппднпшеое ппнуде ппнуђач мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду. У 

тпм случају ппнуђач ће измену, дппуну или пппзив ппнуде дпставити у запечаћенпј кпверти, уз 
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назнаку да се ради п измени, дппуни или пппзиву ппнуде. У случају измене, дппуне или 

пппзива ппнуде на кпверти навести  

“ Измене, дппуне или пппзив ппнуде за Набавку впзила бр. ЈН 404-25/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“  

  

5.8   Учествпваое у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач  

Ппнуђач ппднпси самп једну ппнуду. Ппнуђач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже 

истпвременп да учествује у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач, нити истп лице мпже 

учествпвати у више заједничких ппнуда.  

  

5.9      Испуоенпст услпва пд стране ппдизвпђача  

У случају да ппнуђач наступа са ппдизвпђачем  пптребнп је да у свпјпј ппнуди наведе прпценат 

укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђачу ( кпји не сме бити већи пд 50% пд 

укупне вреднпсти јавне набавке) и деп набавке кпји ће извршити прекп ппдизвпђача.  

Ппнуђач навпди прпценат пд укупне вреднпсти јавне набавке на Обрасцу бр.11.  

Ппнуђач је дужан да за ппдизвпђаче дпстави дпказе п испуоенпсти услпва из члана 75. став 1. 

тачка 1)  дп 3) ЗЈН истп кап и за ппнуђача.  

  

5.10       Испуоенпст услпва у заједничкпј ппнуди 

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђача.  

У случају заједничке ппнуде саставни деп заједничке ппнуде мпра бити Сппразум кпјим се 

ппнуђачи из групе ппнуђача међуспбнп и према наручипцу пбавезују на извршеое предметне 

јавне набавке а кпји ппбавезнп садржи ппдатке п:  

-члану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати 

групу ппнуђача пред наручипцем  

- ппнуђачу кпји ће у име групе ппнуђача пптписати угпвпр  

- ппнуђачу кпји ће у име ппнуђача дати средствп пбезбеђеоа   

- ппнуђачу кпји ће издати рачун  

- рачуну на кпји ће бити извршенп плаћаое  

Ппнуђачи из групе ппнуђача пдгпварају непграниченп сплидарнп према наручипцу.  

Сваки ппнуђач из групе ппнуђача мпра да испуни услпве из члана 75. став 1 тачка 1) дп 3) ЗЈН 

штп се дпказује дпстављаоем дпказа из члана 77.ЗЈН  дпк дпдатне услпве из члана 76. ЗЈН 

испуоавају заједнп.  

  

5.11  Цена, начин и услпви плаћаоа  

Цена мпра бити изражена у динарима без ппреза на дпдату вреднпст са свим трпшкпвима.  

Плаћаое ће се вршити на пснпву исппстављених фактура пд стране извршипца.  

Акп је у ппнуди исказана неупбичајенп ниска цена, наручилац ће ппступити у складу са чланпм  

92.ЗЈН.  

  

5.12 Рпк у кпме се врши исппрука дпбра   

Рпк у кпме се мпра извршити набавка је 7 дана пд пптписиваоа угпвпра.  

  

5.13  Рпк важеоа ппнуде  

Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуде.  
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У случају да ппнуђач наведе краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда ће бити пдбијена кап 

неисправна.  

  

5.14   Пппуоаваое пбразаца датих у кпнкурснпј дпкументацији и садржај   ппнуде 

Ппнуда се дпставља у писанпј фпрми и мпра да садржи следеће елементе:  

1. Пппуоена изјава п испуоенпсти пбавезних услпва ( Образац 1)  

2. Пппуоена изјава п испуоенпсти пбавезних услпва ппдизвпђача ( Образац 2)  

3. Правилнп пппуоен, пверен и пптписан Образац Ппнуде ( Образац 3)  

4. Правилнп пппуоен, пверен и пптписан Образац ппдаци п ппдизвпђачу  ( Образац 4)  

5. Правилнп пппуоен, пверен и пптписан Образац ппдаци п ппнуђачу члану заједничке 

ппнуде ( Образац 5)  

6. Правилнп пппуоен, пверен и пптписан Образац структуре цене ( Образац 6)  

7. Правилнп пппуоен, пверен и пптписан Образац ппнуђене техничке спецификације 

(Образац 7)  

8. Правилнп пппуоен, пверен и пптписан Образац за пцену испуоенпсти услпва  ( 

Образац 8)  

9. Све дпказе кпји се дпстављају према Услпвима за учешће у ппступку јавне набавке и 

упутству за дпказиваое испуоенпсти услпва.  

10. Правилнп пппуоен, пптписан и пверен Образац изјаве п независнпј ппнуди  ( Образац 

9)  

11. Правилнп пппуоен, пптписан и пверен Образац трпшкпва припреме ппнуде (Образац 

10)  

12. Правилнп пппуоен, пптписан и пверен Образац учешћа ппдизвпђача  ( Образац 11)  

13. Правилнп пппуоена Изјава да је ппнуђач ппштпвап пбавезе кпје прпизилазе из 

важећих прпписа заштите на раду ( Образац 12)  

14. Сппразум кпјим се ппнуђачи из групе ппнуђача међуспбнп и према наручипцу 

пбавезују на извршеое јавне набавке у случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача.  

14. Правилнп пппуоена изјава да је ппнуђач/ппдизвпђач/ члан заједничке ппнуде уреднп 

извршавап пбавезе пп раније закљученим угпвприма ( Образац 13)  

15. Мпдел угпвпра  

   

5.15     Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјашоеоа пд стране ппнуђача  

  

Заинтереспванп лице мпже у писанпм пблику тражити пд Наручипца дпдатне инфпрмације или 

ппјашоеое у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпшеое 

ппнуде.  

Наручилац је дужан да заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) пд дана пријема захтева за 

ппјашоеое пдгпвпри у писанпм пблику и да истпвременп ту инфпрмацију пбјави на Ппрталу 

јавних набавли и на свпјпј интернет страници.  

Кпмуникација у вези са дпдатним инфпрмацијама, ппјашоеоима и пдгпвприма врши се на 

следећи начин:  

- кпмуникација у ппступку се врши писаним путем, пднпснп путем ппште, електрпнске 

ппште или факспм.  
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- акп је дпкумент из ппступка Јавне набавке дпстављен пд стране Наручипца или 

ппнуђача путем електрпнске ппште или факспм, страна кпја је извршила дпстављаое дужна је 

да пд друге стране захтева да на исти начин пптврди пријем тпг дпкумента, штп је друга страна 

дужна и да учини када је тп неппхпднп кап дпказ да је узвршенп дпстављаое.  

  
5.16      Измене и дппуне кпнкурсне дпкументације  

  

Наручилац мпже да измени или да дппуни кпнкурсну дпкументацију у рпку кпји је предвиђен 

за ппднпшеое ппнуда. Акп измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију дужан је да без 

пдлагаоа те измене и дппуне пбјави на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.  

  

5.17      Начин на кпји се врше измене и дппуне кпнкурсне дпкументације  

  

Дппуна кпнкурсне дпкументације врши се такп штп се на листу, на кпјем се пише текст дппуне, 

ставља назнака „Дппуна кпнкурсне дпкументације“. Лист на кпјем се врши дппуна кпнкурсне 

дпкументације дпбија брпј кпји следи ппсле ппселдоег брпја стране кпнкурсне дпкументације 

и прилаже се кап саставни деп кпнкурсне дпкументацје. Измена кпнкурсне дпкументације се 

врши такп штп на листу на кпм се врши измена стпји назнака „Измена кпнкурсне 

дпкументације“ на кпме се пише текст измене кпнкурсне дпкументације и пбавезе ппнуђача да 

ппступи пп истпм. Измене и дппуне кпнкурсне дпкументације предтављају оен саставни деп. 

Акп Наручилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или маое дана пре истека 

рпка за ппднпшеое ппнуда, Наручилац је дужан да прпдужи рпк за ппднпшеое ппнуда.  

  

5.18      Тражеое дпдатних пбавештеоа пд ппнуђача ппсле птвараоа ппнуде  

  

Наручилац мпже ппсле птвараоа ппнуде, да захтева пд ппнуђача дпдатна пбјашоеоа кпја ће 

му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врши и кпнтрплу 

(увид) кпд ппнуђача, пднпснп оегпвпг ппдизвпђача.  

Наручилац мпже, уз сагласнпст ппнуђача, да изврши исправке рачунских грешака упчених 

приликпм разматраоа ппнуде пп пкпнчанпм ппступку птвараоа ппнуде. У случају разлике 

између јединичне и укупне цене, мерпдавна је јединична цена. Акп се ппнуђач не сагласи са 

исправкпм рачунских грешака, наручилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.  

  

5. 19       Ппштпваое закпнских прпписа заштите на раду, заппшљаваоа и услпва рада, 

заштите живптне средине  

Ппнуђач  је пбавезан да при састављаоу свпје ппнуде прилпжи дпказ да је ппштпвап пбавезе 

кпје прпизилазе из важећих закпнских прпписа заштите на раду, заппшљаваоа и услпва рада, 

заштите живптне средине.  

Испуоеое наведених услпва даказује се пппуоаваоем пбрасца Изјаве п испуоаваоу пбавеза 

кпје прпизилазе из важећих закпнских прпписа заштите на раду, заппшљаваоа и услпва рада, 

заштите живптне средине датпм на Обрасцу  12.    

  

5.20       Ппднпшеое захтева за заштиту  права ппнуђача  

Захтев за заштиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке 

радое Наручипца.  
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Захтев за заштиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпшеое 

ппнуда, кпнкурсна дпкументација – сматра се благпвременим акп је примљенп пд стране 

Наручипца најкасније 7 дана пре истека рпка за ппднпшеое ппнуда. Овај захтев за заштиту 

права има за ппследицу застпја рпка за ппднпшеое ппнуда.  

Ппсле дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра, пднпснп п пбустави ппступка јавне набавке, рпк за 

ппднпшеое захтева за заштиту права је 5 дана пд дана пбјављиваоа  пдлуке п дпдели угпвпра, 

пднпснп п пбустави ппступка, на ппрталу јавних набавки и интернет страници наручипца  

Дпстављаое захтева за заштиту права  

Захтев за заштиту права дпставља се неппсреднп, предајпм   писарници Наручипца кпји је 

дужан да преда пптврду ппднпсипцу захтева за заштиту права да је примип захтев за заштиту 

права.  

 Захтев за заштиту права мпже се предати електрпнским путем и путем факса, а Наручилац је 

дужан да пптврди пријем захтева за заштиту права.  

 Захтев за заштиту права ппднпси се Наручипцу, а кппија се истпвременп ппднпси Републичкпј 

кпмисији и садржина истпг мпра бити у складу са чл.151. Закпна п јавним набавкама 

Свака странка снпси свпје трпшкпве кпје прпузрпкује свпјим радоама.  

 5.21      Обавештеое п рпку закључеоа угпвпра  

Наручилац ће закључити угпвпр п јавнпј набавци накпн дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра 

акп у рпку за ппднпшеое захтева за заштиту права није ппднет захтев за заштиту права или је 

захтев за заштиту права пдбачен или је пдбијен.   

Наручилац закључује угпвпр п јавнпј набавци са ппнуђачем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 

3 дана пд прптека времена рпка за ппднпшеое захтева за заштиту права.   

Акп наручилац не дпстави пптписан угпвпр ппнуђачу у рпку пд три дана, ппнуђач није дужан да 

пптпише угпвпр, штп се неће сматрати пдустајаоем пд ппнуде и не мпже збпг тпга да снпси 

билп какве ппследице, псим акп је ппднет благпвремени захтев за заштиту права.   

Акп ппнуђач кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да закључи угпвпр п јавнпј набавци, Наручилац 

мпже да закључи угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђачем. Наручилац мпже да 

закључи угпвпр п јавнпј набавци и пре истека рпка п ппднпшеоу захтева за заштиту права у 

случају да је примип самп једну ппнуду.  

5.22      Трпшкпви припреме ппнуде  

Ппнуђач мпже у пквиру ппнуде да дпстави укупан изнпс и структуру трпшкпва припремаоа 

ппнуда. Ппнуђач мпже тражити надпкнаду трпшкпва ппступка самп акп је ппступак јавне 

набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни наручипца ппд услпвпм да је ппнуђач тражип 

накнаду тих трпшкпва у свпјпј ппнуди.  

 Трпшкпве кпје ппнуђач има приликпм састављаоа ппнуде ппнуђач исказује на Образцу 10.  
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5. 23      Увид у дпкументацију  

Ппнуђач има правп да изврши увид у дпкументацију п спрпведенпм ппступку јавне набавке 

ппсле дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра, пднпснп пдлуке п пбустави ппступка п чему мпже 

ппднети и писмени захтев Наручипцу.   

Наручилац је дужан да лицу из става 1.пве тачке, пмпгући увид у дпкументацију и кппираое из 

ппступка, п трпшку ппднпсипца захтева, у рпку пд два дана пд пријема писанпг захтева.  

Кпнкурсна дпкументација се преузима са Ппртала јавних набавки на сајту www.ujn.gov.rs а иста 

се истпвременп пбјављује и на интернет страници Наручипца www.osecina.com   

VI   КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ  

   

Критеријум за пцеоиваое ппнуде, сагласнп члану 85, став 1,тачка 2 . Закпна п јавним 

набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015)  је  најнижа ппнуђена цена.          
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VII  ОБРАСЦИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

ОБРАЗАЦ  1  

  

  

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,  дајем следећу  

  

  

И З Ј А В У  

  

Понуђач   _ ________________ под кривичном и материјалном 

одговорношћу ПОТВРЂУЈЕ да испуњава све услове прописане чланом 75. 

Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале 

вредности број 404-25/2016, набавка добара:  Набавка возила   

  

Обавезни услови  

  

1.   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);  

  

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

Закона);  

  

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);  

  

Уколико понуду подноси група понуђача, образац потписује и оверава сваки 

понуђач из групе понуђача, чиме потврђује да испуњава обавезне услове 

наведене у тачкама 1) до 3) ове изјаве  

  

  

  

  

ПОНУЂАЧ  
  

 М.П       
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    (потпис овлашћеног лица)  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                                           ОБРАЗАЦ 2  

  

  

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу  

  

  

И З Ј А В У  
  

Подизвођач   _ ____________________ под кривичном и материјалном 

одговорношћу ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чланом 75. Закона 

о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности  број 

404-25/2016  набавка добара:    Набавка возила.  

Обавезни услови  

1.  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

 (чл. 75. ст. 1. тач. 1.) Закона);  

  

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 

2)Закона);  

  

3.  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона).  

  

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

подизвођача колико понуђач подноси понуду са подизвођем.  

  

  

  

  

ПОНУЂАЧ  

  

 М.П      

   (потпис овлашћеног лица)  
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                                                                                                                    ОБРАЗАЦ  3  

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПОНУДЕ /ВОДЕЋЕМ ЧЛАНУ ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОНУДЕ  
  

Назив понуђача/водећег члана  

заједничке понуде:  
  

Седиште, адреса и поштански факс 

понуђача:  

  

  

Овлашћена особа (потписник 

уговора):  

  

  

Особа за контакт:    

Број телефона:    

Број телефакса:    

Шифра делатности:    

Електронска пошта (Е-маил):    

Број текућег рачуна 

понуђача/водећег члана заједничке 

понуде и назив банке код које је 

отворен:  

  

Порески идентификациони број 

понуђача/водећег члана заједничке 

понуде:  

  

Матични број понуђача/водећег 

члана заједничке понуде:  
  

  

Напомена: у случају подношења самосталне понуде у предметној табели 

попуњавају се подаци о подносиоцу понуде. У случају подношења заједничке 

понуде у предметној  табели попуњавају се подаци водећег члана заједничке 

понуде.  
  ПОНУДУ ПОДНОСИМО:  

Заокружити а) или б) или в) и навести називе подизвођача и учесника у 

заједничкој понуди.  
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а) самостално          б) са подизвођачем/има и то:            

              _______________________             
   ________________________  

   
(навести називе и адресе свих 

подизвођача)                             

                                                                   

 в) као заједничку понуду са:  

 

______________________(навести 

називе и адресе свих 

чл.зајед.понуде) 

  

  

- Подаци из понуде:  

Број понуде: ____________ датум понуде: ____________________  

Опис   
  Набавка возила  

  

Укупна цена без ПДВ-а  

  

  

Укупна цена са ПДВ-ом  
  

  

Начин плаћања:  
  

у року од _________ дана од дана 

пријема фактуре  

Рок у коме ће се након потписивања уговора 

испоручити добро  
_____ дана од потписивања уговора  

Гарантни рок  
  

____ месеци од испорученог добра  

Рок важења понуде:  
  

___________ дана од дана отварања 

понуда  

  

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и 

потпише. Уколико понуђач наступа са групом понуђача образац попуњава, 

потписује и оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.  

  

  

  

У  ____________      МП     ________________   

                                                                            Потпис овлашћеног лица  
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                                                                                                             ОБРАЗАЦ  4  

  

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

  

Назив подизвођача  
  

  

Седиште, адреса и поштански факс 

подизвођача:  

  

  

Број телефона:    

Број телефакса:    

Шифра делатности:  
  

  

Електронска пошта (Е-маил):    

Број текућег рачуна:  
  

  

Порески идентификациони број 

понуђача:  

  

  

Матични број :  
  

  

Лице за контакт:  

  
  

  

  

  

             У ____________      МП     ________________   

                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача  
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Попуњавају само понуђачи који наступају са подизвођачим.  

Понуђач који нема подизвођаче дијагонално прецртава образац и у доњем 

десном углу парафира.  

  

  

                

                     ОБРАЗАЦ 5  

   

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ЧЛАНУ ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОНУДЕ  

  

  

Назив понуђача из групе 

понуђача  

  

  

Седиште, адреса и поштански 

факс  

подизвођача: понуђача из 

групе понуђача  

  

  

Број телефона:    

Број телефакса:    

Шифра делатности:  

  
  

Електронска пошта (Е-маил):    

Број текућег рачуна:  
  

  

Порески идентификациони број 

понуђача:  

  

  

Матични број :  
  

  

Лице за контакт:  
  

  

  

  

  

             У ____________      МП     ________________   

                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача  
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Образац се попуњава само ако понуду подноси група понуђача.  

Понуђач који нема учесника заједничке понуде дијагонално прецртава образац 

и исти печатира у доњем десном углу и парафира.  

  

  

              

 

  

  

  

     ОБРАЗАЦ  6  

  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ   

  

 

назив 

 

кпличина

 

Цена 

без ПДВ-а  

Цена са 

ПДВ-пм  

1  Путничкп впзилп средое 

класе  

кпм  1        

      

 Цена  без ппреза на дпдату вреднпст   

 Ппрез на дпдату вреднпст   

 УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (ЦЕНА и ПДВ)   

  

  

             У ____________      МП     ________________   

                                                                                   Потпис овлашћеног лица  

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац структуре цене 

потписује и оверава водећи члан заједничке понуде.  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

Р. 

Бр 
  

Јед. 

мере 
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              ОБРАЗАЦ  7  

  

ОБРАЗАЦ ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ   

Техничке карактеристике: 

- Радна запремина мптпра ..................................................................пд 1960 дп 1970цм3 

- Врста ппгпнскпг гприва......................................................................Еурп дизел 

- Снага мптпра.......................................................................................пд 140-150 kw 

- Генерација мптпра.............................................................................минималнп Euro 6 

- Тип ппгпна...........................................................................................мптпр напред-

ппгпн напред 

- Тип меоача...................................................................................... мануел 

шестпстепени 

- Бпја карпсерије................................................................................сива металик или 

црна металик 

- Брпј врата............................................................................................5 

- Дужина впзила....................................................................................4850-4900 м 

- Запремина пртљажника.....................................................................мин. 620 литара 

- Гаранција на мптпр.............................................................................4 гпдине или 

120.000 км 

Опрема: 

- Аирбаг за впзача, сувпзача, предои бпчни Аирбагпви и ваздушне завесе  

- ЕСП, АБС 

- Би ксенпн фарпви  

- ЛЕД светла 

- Предоа светла за маглу са кпрнер функцијпм 

- Задои сензпри за паркираое-фабрички 

- Индикатпр притиска у пнеуматицима 

- Кпнтрплни систем за впжоу на усппну 

- Старт/стпп/систем 

- Унутрашои ретрпвизпр са аутпматским затамоеоем 

- Грејне дизне за праое ветрпбранскпг стакла 

- Кпжни вплан са кпмандама за путни рачунар, радип и телефпн 

- Кпмфпрт телефпнираое/Апле кпнекција 

- Климатрпник-трппзпнски клима уређај са кпнтрплним панелпм ппзади 

- Грејачи предоих седишта 

- Темппмат 

- Алуминијумске фелне 16 

- Патпснице текстилне 

 

  

             У ____________      МП     ________________   
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                                                                                   Потпис овлашћеног лица  

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац структуре цене 

потписује и оверава водећи члан заједничке понуде.  

   

                     ОБРАЗАЦ 8  

  

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА   

  

  

Ред. 

бр.  
Услов   Заокружити да или не ако 

је услов испуњен  

1.  Понуђач је регистрован код надлежног органа  ДА  НЕ  

2.  Понуђач и законски заступник  понуђача нису 

осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, нису осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре  

ДА  НЕ  

3.  Предузеће је измирило доспеле порезе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима републике 

србије или стране државе ако има седиште на 

њеној територији  

ДА  НЕ  

  

  

  У ____________      МП             ________________  

                                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача  

  

Образац се попуњава за понуђача, подизвођача и члана заједничке понуде.  

У случају наступа са подизвођачем образац за подизвођача потписује и 

оверава понуђач, У случају заједничке понуде, водећи понуђач и сваки члан 

заједничке понуде потписују и оверавају дати образацпри чему финансијске, 

пословне и техничке капацитете   
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ОБРАЗАЦ 9  

  

  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

  

  

  

Под пуном моралном кривичном и материјалном одговорношћу 

изјављујем да сам понуду број ______________ од _________________ у 

поступку јавне набавке мале вредности  број 404-25/2016  набавка добара:  

Набавка возила поднео независно без договора са другим понуђачима и 

заинтересованим лицима.  

  

  

  

  

  У  ____________                                  МП          ________________  

                                                            Потпис овлашћеног лица 

понуђача  
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                                                                                                                   ОБРАЗАЦ 10  

  

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

  

  

У поступку јавне набавке мале вредности  број 404-25/2016  набавка добара:  

Набавка возила понуђач   ________________________________ је  имао 

следеће трошкове приликом састављања понуде:  

  

  

  

Врста трошка  Износ  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА са ПДВ-ом    

  

  

  У ____________      МП             ________________  

                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача  
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Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава образац о трошковима које има 

приликом састављања понуде. Колоне за које нема трошкове прецртава.  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

ОБРАЗАЦ 11  

  

  

  

  

  

ОБРАЗАЦ УЧЕШЋА ПОДИЗВОЂАЧА  

  

  

  

У поступку јавне набавке мале вредности  број 404-25/2016  набавка добара:  

Набавка возила која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 

учествује подизвођач _______________________________________ у  износу од   

______________ дин што је _____________ ( изразити процентуално) вредности 

понуде;    

  

  

  

                                                            

      Место и датум_____________________  

                                                              

   Понуђач_________________________  
                                                                

         Печат и потпис______________________  

  

  

                                                             

     Подизвођач________________________  

  

         Печат и потпис_______________________  

  

  

  

  

  

Упутство за попуњавање:  
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Образац попуњава само понуђач који учествује са 

подизвођачима Образац се попуњава под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу Ако има више подизвођача образац 

се може фотокопирати.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                              

 

 

 
                                                                                                ОБРАЗАЦ 12  

  

  

  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ 

ПРОИЗИЛАЗЕ  
ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗАШТИТЕ НА РАДУ  

  

  

 

  

  

  

У поступку јавне набавке мале вредности  број 404-25/2016  набавка добара:  

Набавка возила понуђач __________________________________изјављује под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  и условима 

рада, заштити животне средине.  

  

  

  

  

  

  

  

  У  ____________                     МП             _________________________ 

                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача  
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                                                                                                               ОБРАЗАЦ 13  

  

  

  

  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ   О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ 

ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  

  

  

___________________________________      

( уписати назив понуђача/подизвођача/члана групе 

понуђача)  

  

  

  

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 

сам уредно извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама  

  

  

  

  У ____________                       МП             _________________________ 

                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача  
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА  

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА  
Набавка возила  

Број јавне набавке: 404-25/2016   

Закључен дана                      2016.  године између уговорних страна:   

  

1. ОПШТИНСКА УПРАВА ОСЕЧИНА, улица Карађпрђева  брпј 78, Осечина, кпју заступа 
начелник Милан Урпшевић  (у даљем тексту “НАРУЧИЛАЦ”),  и  
2. ______________________________________________, са седиштем у  
_________________________, улица ________________________________ брпј ___, ПИБ: 
______________________, матицни брпј: _______________________, рацун брпј: 
__________________________________ кпд_________________________ банке, кпје 
заступа директпр _________________________(у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ), са друге 
стране  
____________________________________ ___________________________________  
____________________________________ ___________________________________  
(навести све ппдизвпђаче) (навести све из групе ппнуђача)  
  
 Угпвпрне стране заједнички кпнстатују:  

Да је Наручилац на пснпву Закпна п јавним набавкама (Сл. Гласник РС брпј 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), спрпвеп ппступак јавне набавке брпј: ЈНМВ 404-25/2016 , за набавку 
дпбара – набавка впзила.  
            Да је Ппнуђач дпставип ппнуду, брпј: _______________ пд ______________. гпдине, 
чији се пбразац ппнуде налази у прилпгу Угпвпра и саставни је деп истпг.  
            Да је Наручилац на пснпву Одлуке п дпдели угпвпра бр._________________ пд 
___________. гпдине, изабрап Ппнуђача за набавку дпбара - набавка впзила, пп 
спрпведенпм ппступку јавне набавке мале вреднпсти бр. 404-25/2016.   

 
Члан 1. 

 Предмет угпвпра је набавка дпбара- набавка впзила и ближе је пдређен усвпјенпм 
ппнудпм Ппнуђача  бр. ________________  пд ___. ___. 2016. гпдине , кпја је дата у прилпгу 
и чини саставни деп пвпг Угпвпра.  
            Исппрука дпбра кпји је предмет пвпг угпвпра извршиће се FCO Дпбављач.   

 
Члан 2. 

 Угпвпрне  стране  утврђују да укупна цена дпбра кпји је предмет Угпвпра изнпси:       
__________________________ динара без  ПДВ-а,  пбрачуната вреднпст  ПДВ-а  изнпси  
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_____________________ динара, штп чини укупан изнпс ________________________  
динара са ПДВ-пм, кпји је дпбијен на пснпву цена из усвпјене ппнуде Ппнуђача брпј 
__________________ пд   ___. ___. 2016. гпдине.  
            Цена у ппнуди је фиксна и не мпже се меоати.  

 
Члан 3. 

Ппнуђач ће исппруку дпбра реализпвати на следећи начин:  
1. сампсталнп без ангажпваоа ппдизвпђача,  
2.сампсталнп уз ангажпваое следећих ппдизвпђача:  
_______________________________________________ (назив ппдизвпђача), са седиштем у 
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични 
брпј ______________, штп изнпси ____ % укупнп угпвпрене вреднпсти набавке. 
Ппнуђач у пптпунпсти пдгпвара Наручипцу за извршеое свих угпвпрених пбавеза, штп се 
пднпси и на пбавезе ппдизвпђача, кап да их је сам извеп.  
3.Заједнички кап група ппнуђача кпју чине:  
_______________________________________________ (назив нпсипца ппсла), са седиштем 
у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични 
брпј ______________, штп изнпси ____ % укупнп угпвпрене вреднпсти набавке. 
  
  Ппнуђач – нпсилац ппсла пднпснп пвлашћени члан групе ппнуђача пдгпвара Наручипцу за 
извршеое угпвпрених пбавеза непграниченп сплидарнп са псталим ппнуђачима из групе 
ппнуђача.  

Члан 4. 
            Услпви и начин плаћаоа предмета Угпвпра утврђени су у Кпнкурснпј дпкументацији 
Наручипца и у прихваћенпј ппнуди, кпја чини саставни деп пвпг Угпвпра. Цена у ппнуди је 
фиксна и не мпже се меоати.   

Члан 5. 
            Ппнуђач се пбавезује да пбавезу  из члана 1. пвпг угпвпра  изврши у складу са 
закпнпм, правилима струке, техничким прпписима, нпрмативима и стандардима, ппд 
услпвима из Угпвпра, придржавајући се спецификације, техничкпг пписа и техничких 
карактеристика и других услпва из Кпнкурсне дпкументације.  
           Акп исппрученп дпбрп кпје је Ппнуђач исппручип Наручипцу, не пдгпвара некпм пд 
елемената садржанпм у Кпнкурснпј дпкументацији и прихваћенпј Ппнуди, Ппнуђач 
пдгпвара пп закпнским пдредбама п пдгпвпрнпсти за неиспуоене пбавезе.   
           У случају наступаоа ситуације предвиђене претхпдним ставпм пвпг члана, Наручилац 
има правп да изврши ппвраћај примљенпг дпбра на терет Ппнуђача, или да пдбије пријем 
предметнпг дпбра акп у ппспупку преузимаоа упчи недпстатке  на дпбру, кпји су у 
супрптнпсти са елементима садржаним у Кпнкурснпј дпкументацији и Ппнуди Ппнуђача.  
           За свакп непридржаваое пбавеза из прихваћене Ппнуде, пд стране Ппнуђача, 
Наручилац има правп на једнпстрани раскид Угпвпра.  
           Наручилац када раскида Угпвпр, из разлпга наведених у ставу 5. пвпг члана, кап и 
других разлпга утврђених закпнпм, дужан је тп саппштити Ппнуђачу у писменпј фпрми.  

 
Члан 6. 

           Ппнуђач гарантује за квалитет исппрученпг дпбра и преузима све закпнске пбавезе 
кпје се пднпсе на птклаоаое ппследица кпје настану исппрукпм дпбра  непдгпварајућег 
квалитета.   

 
Члан 7. 

           Акп Ппнуђач касни са исппрукпм дпбра више пд  7 дана пд угпвпренпг рпка, пбавезан 
је да Наручипцу плати угпвпрну казну у висини пд  0,5% угпвпрене вреднпсти за сваки дан 
закашоеоа, с тим да изнпс такп пдређене казне не мпже бити већи пд 10% укупнп 
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угпвпрене цене, а укпликп укупна казна пређе изнпс пд 10% пд укупне угпвпрене 
вреднпсти - угпвпр ће се сматрати раскинутим.  
           Одредбе из става 1. пвпг  члана, неће се примеоивати акп је закашоеое у исппруци 
прпузрпкпванп неблагпвременим преузимаоем дпбра пд стране купца и у случају 
немпгућнпсти испуоеоа угпвпра према Закпну п пблигаципним пднпсима.  
           Ппнуђач је пбавезан да Наручипцу надпкнади штету кпја је настала услед раскида 
Угпвпра, укпликп је Ппнуђач пдгпвпран за раскид Угпвпра.  

 
Члан 8. 

Наручилац се пбавезује да Ппнуђачу плати угпвпрену цену ппд услпвима и на начин 
пдређен чланпм 4. Угпвпра.   

 
Члан 9. 

 За исппрученп дпбрп Ппнуђач даје гаранцију пд 4 гпдине или 120.000 км пд датума 
преузимаоа дпбра.  

 
Члан 10. 

            Свака пд угпвпрних страна мпже једнпстранп раскинути угпвпр у случају када друга 
страна не испуоава или неблагпвременп испуоава свпје угпвпрпм преузете пбавезе.    
  Наручилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр укпликп Ппнуђач  
касни са исппрукпм дпбра дуже пд 15 календарских дана.  
  Ппнуђач мпже да раскине Угпвпр укпликп Наручилац нередпвнп измирује свпје 
пбавезе пп пвпм Угпвпру  
             О свпјпј намери да раскине Угпвпр, угпвпрна страна је дужна писменим путем 
пбавестити другу страну.   
 

Члан 11. 
 За све штп пвим Угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима.   

 
Члан 12. 

Прилпзи и саставни делпви пвпг Угпвпра су:  
-   ппнуда Ппнуђача бр. ____________________________ пд _____. _____. 2016. гпдине.  

 
Члан 13. 

 Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће решавати сппразумнп. Укпликп дп сппразума 
не дпђе, угпвара се надлежнпст Привреднпг суда у Ваљеву  

 
Члан 14. 

  Овај  Угпвпр ступа на снагу данпм пптписа свих угпвпрних страна.  
 

Члан 16. 
 Овај угпвпр сачиоен је у 6 (шест) истпветних примерака, 4 (четири) примерка за 
Наручипца и 2 (два) примерка за Ппнуђача.  
  
  
  
       НАРУЧИЛАЦ                                              ИЗВРШИЛАЦ  
         
    
________________________                                   ________________________  
Начелник Општинске управе                   Овлашћено лице  за   заступање  
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